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Atter fremgang i
NærBrand
Det er nu både i 2011 og 2012, at
vi har oplevet, at flere og flere forsikringstagere i det midtjyske og på
Lolland Falster vælger at blive kunder i
NærBrand. Aftalen, der giver ”noget for
noget” har fristet fantastisk mange nye
kunder.
Bonusudbetalingen, der følger med
denne avis, er ”noget for noget” belønningen til jer kunder, der er lykkedes
med den omhu, I udviser – og den
bonus I får har I jo fortjent..

Vi er meget tilfredse
Den store fremgang i antallet af kunder, der gør noget aktivt for at undgå
skader, betyder, at vi kan udbetale
endnu mere i bonus end sidste år – der
ellers var det hidtidige rekordår.
Den samlede bonus er i år på ca. 20
mio. kr. som vi udbetaler til 13.300
kunder – det er flot, at så mange af jer
gør en indsats for at undgå skader.

Også NærBrand-kunder investerer i
”solen”.
Selv om sommeren 2012 vist nok mest
huskes for regn og dårligt ferievejr, så
vil den også blive husket som det år,
hvor fantastisk mange private investerede i solcelleanlæg. Her i avisen
kan du læse om en af disse NærBrand
kunder og se, hvilke forsikringsmæssige overvejelser det fører med sig
– når forsikringsløsningen hedder
Topdanmark/NærBrand.

Hjertestarter redder Svend Aages liv
I Nr. Søby i Midtjylland reddede en
hjertestarter i det lokale idrætscenter
Svend Aage Jeppesens liv.
Læs artiklen på side 4

Nyd livet – og hold fast i det – og
tænk over tingene.
Du kan også læse om NærBrand kunden, der fik livet tilbage ved hjælp af
en hjertestarter som NærBrand havde
foræret til det lokale idrætscenter.

Venlig hilsen
Martin Damholdt, direktør i NærBrand

NærBrand-kunder investerer i solen
Solceller på taget skal også forsikres.
Læs artiklen på side 2

Få gratis tyverialarm
fra G4S
Som kunde i NærBrand har du
mulighed for at få installeret en
G4S PrivatAlarm gratis.

Undgå skader med Sikkert Topdanmark
Vores samarbejdspartner Topdanmark har netop lanceret en ny hjemmeside,
der skal gøre det endnu lettere at forebygge skader for både privatkunder,
erhverv og landbrug.
Fra vand i kælderen til brand i stråtaget
Rådene spænder vidt. Fra gode råd om børnesikkert hjem til privatkunder til
rådgivning om brandsikring i mejetærskere til landbrugskunder.
Besøg http://sikkert.topdanmark.dk og få overblik over de gode råd.

Vi refunderer prisen på alarmen
(600 kr.), og du betaler kun for
eventuelle udvidelser og abonnement.
Læs mere om tilbuddet på
www.g4s.dk/naerbrand eller
ring til G4S på 43 86 55 75 og
sig, at du er kunde i NærBrand.

Når alarmen lyder, sender G4S en
vagt, der sikrer dit hus.
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Billig og ordentlig
forsikring til unge

Markedsudvikler Jens Møller Goul fra Jebjerg nord for Skive er en af de husejere, som
har monteret solcelleanlæg på sit hus. Det vejer ca. 600 kilo og fylder en stor del af hans
sydvendte skråtag. Med på fotoet er bygningstaksator Peter Svendsen fra Topdanmark,
der kan give gode råd om montering af solcelleanlæg og forsikringsforhold omkring
anlægget. Foto: NærBrand

Solceller på taget skal
også forsikres
Flere tusinde danske husejere har de
senere år investeret i solcelleanlæg,
som typisk er monteret på taget af
villaen. Nu kan NærBrand konstatere,
at flere og flere landbrugs- og landbokunder også er begyndt at investere
i solcelleanlæg. For når vejret er godt
og solen skinner, kan effekten ses på
elregningen.

Et solcelleanlæg er en investering,
som repræsenterer en værdi og dermed også en forsikringsrisiko. Derfor
bør solcelleanlæg være meddækket
på bygningsforsikringen, og markedsudviklingschef i Topdanmark, Michael
Albæk, opfordrer ejere af solcelleanlæg til at man kontakter forsikringsselskabet, hvis man overvejer et
solcelleanlæg.

”Der vil ofte være nogle forhold
omkring størrelsen af anlægget, som
man bør få undersøgt, inden man
monterer anlægget. Og her er spørgsmålet om forsikring også relevant. Vi
har forsikringer, som dækker skader
efter de sædvanlige skadeårsager
såsom brand, storm og snetryk,” siger
Michael Albæk.

Inden et anlæg monteres på et tag, er
det altid en god idé at få leverandøren
eller montøren til at tjekke taget for
konstruktionsfejl og beregne spærenes bæreevne. Og så bør man også
være opmærksom på tagets restlevetid, inden man monterer anlægget.

Er børnene tæt på at flytte hjemmefra
på grund af læreplads eller studier –
og har de brug for en indboforsikring,
der dækker deres behov, men ikke
mere end det?

Topdanmark har netop lanceret
Hjemforsikring Ung til unge under 28
år. Her kan unge få en enkel forsikring
til 145 kr. om måneden. Forsikringen dækker indbo og ansvar, har en
forsikringssum på 300.000 kr. og en
selvrisiko på 1.108 kr. Selvrisikoen
kan også være det halve, men så bliver forsikringen lidt dyrere.

Udvid selv forsikringen efter behov
Forsikringen kan udvides med følgende dækninger:
yy Cykeldækning op til 6.000 kr. med
0 kr. i selvrisiko
yy Udvidet elektronikdækning, der
dækker kortslutning og uheld
yy Glas- og sanitetsdækning, hvis det
ikke allerede er dækket af en bygningsforsikring
Særligt til unge i større byer
Hjemforsikring Ung er særligt
konkurrencedygtig for unge i større
byer. For de unge, der bliver boende
i NærBrand-området, kan det i nogle
tilfælde bedre betale sig at købe en
almindelig Hjemforsikring med
NærBrand-aftale med rabat og bonus
efter skadefrie år.
Vi kan også tilbyde ulykkesforsikring
til unge til en favorabel pris.
Ring, og hør meget mere om de nye
forsikringer til unge under 28 år på
telefon 70 13 7•9•13.
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Danmarks sikreste
gård?
”Der er ingen tvivl om, at jeg har en
bedre fornemmelse i maven nu,” siger
Søren Bak Andersen, som er ejer af
Spøttrup Svineproduktion ved Skive
og kunde i NærBrand.
Han har indledt et samarbejde med
Topdanmark, som har hjulpet med at
gøre hans gård endnu mere sikker i
dagligdagen og udnævnt den til TopGård – den allerførste af slagsen.
Sikring hele vejen rundt
Der er i alt blevet installeret 15 forskellige sikkerhedsforanstaltninger.
Det er meningen, at TopGård skal
bruges til at uddanne Topdanmarks
assurandører i skadeforebyggelse
af landbrugsbedrifter, men også til
at teste nyt sikkerhedsudstyr og til
ERFA-arrangementer.

Forebygger større produktionstab
En af de ting, der kan ødelægge produktionen for en landmand, er, at der

opstår brand. Og på Spøttrup Svineproduktion er det ikke anderledes.
Søren Bak Andersen har et sohold
på 1050 søer, og producerer hvert år
33.000 smågrise.
”Sikkerhedsforanstaltningerne, som
er blevet installeret, giver os mulighed for at reagere noget tidligere fx
ved en brand. Det betyder, at vores
produktionstab bliver minimeret,
hvis uheldet er ude,” siger han.

Mere information
På sikkert.topdanmark.dk/landbrug
kan du se mere om skadeforebyggelse
i landbruget.

Gårdejer Søren Bak Andersen har indgået
samarbejde med Topdanmark om at sikre
sin svineproduktion endnu bedre.

Er dit barn forsikret ved ulykker i skolen og
børnehaven?
Vidste du, at kommunerne ikke længere forsikrer dine børn
mod ulykke, når de er i skole eller dagsinstitution? Som forælder er det nu dit ansvar, at dit barn er dækket bedst muligt
hele døgnet i tilfælde af en ulykke. Tanken om en ulykke i
skolen eller i børnehaven er ubærlig. Men skulle uheldet være
ude, kan en børneulykkesforsikring gøre en stor forskel for dig
og din familie.
Danmarks bedste og billigste børneulykkesforsikring
Vores samarbejde med Topdanmark gør, at du er godt stillet i
forhold til Børneulykkesforsikring. Forbrugerrådets magasin
om Penge og Privatøkonomi, Tænk Penge, kårede nemlig i
2012 Topdanmarks Børneulykkesforsikring til både den bedste og den billigste på markedet.

FEB 2012

Kontakt os på 70 13 7•9•13 eller læs mere på topdanmark.dk/
barn

Reddet af hjertestarter
Så vidste jeg, hvad jeg skulle gøre for
at hjælpe,” siger Bjarne Linnebjerg.

Efter en tenniskamp i Søby Højslev
Hallen nær Skive gik Svend Aage hen
til hallens cafeteria efter kaffe, da han
faldt om og mistede bevidstheden.
Hans hjerte gik i stå. Heldigvis hang der
i cafeteriaet en hjertestarter, som var
doneret af NærBrand, og den gjorde
sandsynligvis en forskel.
Bjarne Linnebjerg er halinspektør, og
han var hurtigt henne ved Svend Aage
og begyndte straks at give hjertemassage.
”Jeg kunne se, at han ikke trak vejret.

Kom til årets
generalforsamling

Det ender med at en lægehelikopter
tilkaldes og flyver Svend Aage til Skejby Sygehus ved Århus. Han er allerede
blevet opereret, da hans familie når
frem til hospitalet.
”Far har fået 5-stjernet behandling
på hospitalet. Alt og alle har været så
gode og venlige ved far,” siger Connie
Damgaard, Svend Aages datter.

”Bjarne reddede mig”
Selv husker Svend Aage intet af
dramaet i cafeteriaet. Men han kunne
mærke det på kroppen, at nogen
havde gjort en stor indsats for at
redde hans liv.

”Ja, han har været sur på dig indimellem, Bjarne,” supplerer Connie.
”Men det var sgu ham, der reddede
mig!,” fastslår Svend Aage.

Svend Aage husker ikke, at han faldt
om eller noget om den hjælp, han fik.
Han vågnede på Viborg Hospital to
dage senere, hvor hans familie fortæller ham det hele.

NærBrand har betalt for ca. 20 hjertestartere
NærBrand har sponsoreret omkring
20 hjertestartere, som bl.a. hænger i
sportshaller i Midtjylland og i LollandFalster.
Hjertestarteren er meget nem at
bruge, fordi den guider brugeren igennem hele processen med at hjælpe en
person med hjertestop.

”Hjertestarteren virker, og Svend Aage
er beviset. Man kan ikke komme til at
gøre noget forkert, så nemt er det at
bruge apparatet,” siger direktør i NærBrand, Martin Damholdt.

Landbrugskunde - har du
husket at forny dit ELFO?

Som kunde i NærBrand har du
ret til at deltage i generalforsamlingen, der i år finder sted:

Når du nu som landbrugskunde modtager
denne avis og – forhåbentligt – en meddelelse
om bonus, bør du nok lige sikre dig, at du også
opfylder kravene.

Der er 28 stemmeberettigede,
men alle medlemmer kan
møde op og har taleret. Se
www.naerbrand.dk for tilmelding.

Se dato i din police
Under overskriften Ejendomsoplysninger i din police kan du se, hvornår dit
eftersyn senest skal fornyes.

Fredag den 19. april 2013
kl. 10 på Hotel Pejsegaarden
i Brædstrup

Betingelsen for bonus er, at du hele tiden har et
gyldigt ELFO Installationseftersyn. Gyldigheden
er 5 år.

Hvis eftersynet skal fornys i 2013, anbefaler vi, at du benytter vinterstilheden
til at få det ordnet – husk, at vi giver 800 kr. i tilskud, når du sender en ny ELFOrapport til Topdanmark, Østergade 45, 7400 Herning, mrk. NærBrand.

7909-5 02.13 CVR-nr. 78416114

Takket være en hurtig indsats med en
hjertestarter overlevede 80-årige Svend
Aage Jeppesen at få en blodprop og et
hjertestop.

Han sørgede for, at der blev ringet
efter en ambulance og gik selv i gang
med hjertemassage, mens hjertestarteren ladede op. Da hjertestarten var
klar, fulgte han instruktionerne og
satte elektroderne på Svend Aages
bryst. To gange fik Svend Aages hjerte
stød, og så trak han igen vejret. Kort
efter ankom ambulance og paramedicinerne.
”Det var en stor lettelse, at få Svend
Aage til at trække vejret igen. Jeg har
en gang før forsøgt at redde en person,
som fik hjertestop, men da havde vi
ikke en hjertestarter. Den mand blev
ikke genoplivet,” fortæller Bjarne.

”Du har trykket hårdt, for det er først
nu mange uger senere, at smerten er
gået væk. Jeg har haft et værre døje
både med at komme i seng og rejse
mig igen,” siger Svend Aage til Bjarne
med et smil om læberne.

